
نن قدرة الله عز وجل فييي إيل ج الليييل يستفاد من هذه الية الكريمة بيا
ددا من الخلق ل يستطيع أن يفعل ذلك نن أح في النهار والعكس، وذلك ل

مهما عظمت قوته.
تته بعباده؛ لن في هذا اليل ج ميين المصييالح الية ويستفاد من بيان رحم

دل فيمييا سييبق فييي والمنافع ما ل يحصل مع عدمه، وقييد ضييربنا لكييم مث
من؟

 اللي على خط الستواء.:الطل:ب
 أي نعم، الذين على خط الستواء الييذين ل يزيييد عنييدهم النهييار:الشيخ

والليل ماذا يكون عنييدهم ميين المييراض والفتييور فييي الجسييام وعييدم
النشاط.

دضا نعميية اللييه عييز وجييل بتسييخيره الشييمس والقميير  ..ومن فوائدها أي
)).وسخر الشمس والقمر  (( لعباده

دضا بيان هذه الية العظيميية بييل هيياتين اليييتين العظيمييتين ميين ومنها أي
دضييا والنهييار قييال اللييه تعييالى  ((:آياته وهما الشمس والقمر، والليييل أي

 ))، وظهييور الييياتومن آياته الليل والنهار والشمممس والقمممر
فيهما واضح لما فيهما من تمام الحكمة والقدرة والرحمة.

ومن فوائد الية الكريمة أن الشمس والقمر يجريان أي يسيران ففيهييا
رد علييى أربييا:ب الهيئيية الجدييدة اليذين ييدعون أن الشيمس والقميير ل

 إنييه يجييب علينييا أن:يجريان على الرض ول يدوران عليهييا ونحيين قلنييا
ييا يدل على أن هذا الظاهر غير دل يقين نتمسك بهذا الظاهر ما لم نجد دلي

ذذ لنا مساغ في مخالفة هذا الظاهر. مراد وحينئ
ندر لجييل َققيي نم ومن فوائد الية الكريمة أن كل شيييء مضييبوط ومحكييم و

مم) ى (( :محدود ل يزيد عليه ول يتأخر لقييوله سسمم  )) طيييب هييذاللجل م
 تسير عليه الشمس والقمر هل، يقول المؤلف إنه يوم القيامة..الجل 

َقلك:ويمكن أنه نجعله أعم فنقول ذل مسمى حتى في الف َقج َقران إلى أ  يسي
تزل على مدار الجدي في أيام الشييتاء، ثييم تتنقييل منييه دل الشمس تن فمث
دئا إلى أن تصل إلى مدار السييرطان ل يمكيين أن تتجيياوز هييذا دئا فشي شي
ندد مكان الطلييوع وزميان ول هذا؛ لنها تسير إلى أجل معين كل يوم مح

رر إلى أجل مسمى نعم. الطلوع، وهذا ل شك أنه سي
نن فاعل هذه الشياء هو اللييه لقييوله دضا أ  ((:ومن فوائد الية الكريمة أي

رل لقييولذلكم الله ربكم  ))، ول يستطيع أحد أن يفعل ذلك ففيه إبطا
 إن اختل ف الليل والنهار والشمس والقميير:أهل الطبيعة الذين يقولون



كان بمقتضى الطبيعة طبيعة الفل ك 
دد عليهييم بقييوله تعييالى  َقر نييي اللممه )) أي الفاعييل لهييذا ((  ذلكممم ((:ف

 )).ربكم
لل شيء؛ لقييوله نك تك الله ل لل نم دضا عموم   )) و)الملممك (( :ومن فوائدها أي

نلهييا  الم)( هنا للعموم، وضابطالم( َقح نل م تحيي  فييإذاكممل  التي للعموم أن ي
من السنسان لفي خسممر فهي للعموم، (( كلصح أن يحل محلها   ))إ

َقلها اجعل بد
 إن كل إنسان لفي خسر:الطالب
ففا  إن كل إنسان لفي خسر (( :الشيخ )) اجعييلخلق السنسان ضممعي

دفا، فإذا كانت (الي) يحل محلهييا (كييل) َقق كل النسان ضعي تل نخ بدلها (كل) 
 )) هييل يصييح أن يحييل محلهييا (كييل)؟له الملكفهي للعموم، وهنا (( 

لل ملك.:نعم، نقول نك  له 
دضا اختصاص الله تعالى بالملك؛ لقوله  ))له الملك (( :ومن فوائدها أي

َقع بييين دقه التأخير، وقد ذكرنا في أثناء التفسير الجميي ندم الخبر وح حيث ق
نن َقض بينهمييا؛ ل ننييا أنييه ل تعييار ني تر اللييه وب هذه الية وبين إثبات الملك لغييي

الملك الذي لله له شأن والملك الذي للدميين له شأن آخر. 
درا َقعى ميين دون اللييه ل يجلييب خييي نيييد ومن فوائييد الييية الكريميية أن مييا 
تكيين أن نن اللييه نفييى عنييه كييل طريييق يم ذه من الوجوه؛ ل لداعيه بأي وج

َقع به الضرر قييال تف َقد تصل به الخير أو ين ل يسمعوا دعمماءكم ولممو (( :ي
  ))  هييذا فييي انتفيياء الخييير وعييدم إزالييةسمعوا ما استجابوا لكممم

نرون بشر ك هؤلء وهيذا نف ننه يوم القيامة يك تزد على ذلك أ لر،  نش َقرر وال نض ال
ضرر أعظم.

ته هييؤلء المشييركين َقف َقسيي ومن فوائد الية الكريمة النييداء الواضييح علييى 
نلح دعاءه، يدعون ما لو سمع دعائهم علييى َقمن ل يص نعون  لد ننهم ي نهه أ وج

َقب له قال الله تعالى تجي ومن أضل ممممن (( :الفرض والتقدير لن يست
يدعو مممن دون اللممه مممن ل يسممتجيب لممه إلمم) ى يمموم القيامممة

 ((:)) يعني ل أحد أضل، وقال تعييالىسمن أضل )) (( غافلون ..وهم
سه سنفسممه  فف سمن سمم )) ومييا ملييةومن يرغب عن ملة إبراهيم إل 

 ثم أوحينمما إليممك أن اتبممع ملممة إبراهيمممإبراهيم؟ استمع إليهييا ((
ففا وما كان من المشركين  التوحيد وعييدم: )) هذه ملة إبراهيمحني

لر طيب. نض َقفع بل ي تجيب ول ين نعون ما ل يست لد َقفهاء ي نس الشر ك، هؤلء 
نلييه كيييف ذلييك؟ َق:ب أم َقخا َقغير الله  نلق ب َقمن تع نن  تئد الية الكريمة أ ومن فوا



دذا خييا:ب نن هذه الصنام ل تنفعهم في الدنيا، ول تنفعهم يييوم القياميية إ ل
نلهم، هم يقولون نل ل؟ خا:ب أم ا نعبييدهم ليقربونييا إلييى اللييهنيي إن:أملهم و

نبوهم  نر ددا فييأملهم قييد خييا:ب والعييياذ..زلفى ولكن ما ق  ما زادتهم إل بعيي
بالله وخسروا الدنيا والخرة.

 )) مييا نييوع هييذاويوم القيامة يكفرون بشممرككم (( :طيب، قوله
نرأ ميين عابييديها نن هذه الصنام المعبودة تتب درف ؤ فيستفاد منه أ َقب نت الكفر؟ ال
تقيهييم نن الله عز وجل يجمع الصنام وعابييديها ويل يوم القيامة، نعم، بل إ

إسنكم وما تعبدون من دون الله حصب لجهنممم أسنتمممفي جهنم (( 
 )) ولكنهييا ليسييتلها واردون * لو كان هؤلء آلهة ممما وردوهمما

نب:آلهة ما تنفع، طيب فإن قلت تجي َقت لسيي َقت َقف َقتلى داعي هييذه الصيينام  نيب  قد 
َقيه ميين المييرض الفلنييي َقو الصيينم أن يشييف نع درا بمعنييى أن يييد لييه ظيياه

تلييب لييه الخييير الفلنييي فيجلبيي َقفى، أو أن يج نيش ، فمييا هييو الجييوا:ب ييياهف
حسين؟
 .. هذه قد حصلت عند دعاء الصنم أن:الطالب
يعني الدعاء ما أفاد لكن الله عز وجييل جعييل هييذا الشيييء يقييع :الشيخ

دنا لهؤلء العابدين. دنا، امتحا تءه امتحا عند دعا
سم القيامممة (( :وميين فوائييد الييية الكريميية إثبييات البعييث؛ لقييوله ويو

 )).يكفرون بشرككم
 )).ذلكم الله ربكمومنها إثبات ربوبية الله سبحانه وتعالى (( 

تته بكييل شيييء؛ لقييوله تعلم الله وإحاط دضا إثبات  ول ينبئك (( :ومنها أي
إن (( :))، هل نأخذ منها الرد على الجبرية؟ نعم من قييولهمثل خبير 
نن هييذه الصيينام ميين ... تممدعوهم )) نعييم، طيييب وهييل نأخييذ منهييا أ

العقلء؟
 ل.:الطالب
تل أوصييافها:الشيخ ترهييا بأكميي دزل وعلييى ذك َقنيي نت َقرت على سييبيل ال تك نذ  لكن 

عندهم وهو العقل. 
في ))يا أيها الناس أسنتم الفقراء إل) ى الله  (( :ثم قال الله تعالى

 )) المحمود فييي الحميد(( عن خلقه ))والله هو الغني ((  كل حال
تعه بهم " ((  لن نداءالهذا   ))يا أيها الناس أسنتم الفقراء إل) ى الله نص

لر والفياجر والصيغير والكيبير واليذكر والنيثى، َقب عام للمؤمن والكافر وال
ندر الله هذا الحكييم بهييذا الخطييا:ب الييذي هييو النييداء؛ دما، وص الناس عمو

دل أحد يعلم:لجل التنبيه وبيان الهتمام به، وفي الحقيقة أنه قد يقال  ك



منأنه فقير إلى الله لكن هل نحن عملنا بمقتضى هذا العلم؟ ل ((  فإ كل 
نرر اللييه تعييالى هييذهالسنسممان ليطغمم) ى * أن رآه اسممتغن) ى  ))  فقيي

تمن أجييل أن دك عنها إنسان وهي الفقر إلى الله  َقف الحال الثابتة التي ل ين
يعمل بمقتضى هذه الحال فيرجع إلى الله عز وجل ول يسييأل إل اللييه،

 )) الجملة هذه جملة اسييمية مفيييدةيا أيها الناس أسنتم الفقراء(( 
نن طرفيهييا ايييش؟ معرفتييان (( )) هييذا ضييمير معرفيية،أسنتممالحصيير؛ ل

يلى بي((الفقراء(( ))أسنتم الفقممراء)) فهو معرفيية، طيييب، ((الم)) مح
للطيب وغير الناس؟ أغنياء عن الله   ل؟و

 ل.:الطل:ب
ديا عيين:الشيخ َقسييه مسييتغن َقر ى نف نما كان النسان هو الذي قد ي َقل  ل، لكن 

درا إلييى اللييه فييأنتم رد فقي لقر فيه كأنه يقول: إن لم يكن أح َقف َقصر ال الله ح
درا إلييى اللييه فقراء ول بد، وإذا كان النسان العاقل المييدبر لنفسييه فقييي
درا إلييى اللييه عييز درا؟ بلى هي أشد فقيي نلك بالبهيمة أليست أشد فق فما با
وجل من النسان، لكنه خاطب النسان بذلك؛ لنه هو الذي ير ى أنه قد
َقكييس القضييية نض بنييي آدم ع استغنى عن الله وأنه غني عن الله، بل بعيي

من الله فقير وسنحن أغنياءقال: ((  َقكس القضيييةإ  )) والعياذ بالله فع
والواقع الذي تشهد به الفطرة.

)) هييذهإلم) ى( ())يا أيها الناس أسنتم الفقمراء إلم) ى اللمه قال: (( 
َقزكم إل اللييه، ثييم دد عو نس ذه إلى الله عز وجل ل ي َقت لن نن فقركم م للغاية أي أ

تني عيينوالله هو الغني قال: ((  لغ دي أي المسييت تن )) أي ضد الفقر والغ
تره كمييا قييال اللييه تعييالى فييي سييورة التغييابن ((  رروا وتولممواغي سف فك

نن غنيياهواستغن) ى الله َقنى الواسع ومع ذلك فإ تغ نذو ال  )) فالله عز وجل 
تده ولهذا قال: ((  رن بحم نرو يي الحميدمق فن َقمييد علييىالغ نيح يي  تنيي  )) فهو غ

ييييا تن تره، لكن بنو آدم قد يكون النسان منهم غ ند به على غي تغناه؛ لنه يجو
َقخر به على َقف نلط بغناه على غيره و ييا وتس ددا، فإذا كان غن ولكن ليس حمي
لل ل؟ غير حميييد، لكيين ددا و ييا: حمي تن لم بما يجب عليه صار غ نق الناس ولم ي

يي حمييد،  تني دح أن تكييون بمعنييى اسييموالله عز وجييل غ تصي كلمية حمييد ي
الفاعل ويصح أن تكون بمعنى اسم المفعول: اسم الفاعل لنه سبحانه

لق الحمد منه تح َقمن يست َقمد من عباده كل  تمد، يح تنيييموتعالى حا لث  ولهييذا ي
دضا تله وأنبيائه وعباده الصالحين والثناء عليهم هو الحمد، وهو أي على رس
تمن كمال الصييفات، وعلييى مييا لييه ميين َقرين: على ما له  محمود على أم
كمال النعام، فهو محمود لكمال الصفات ومحمود لكمال إنعامه، وهنييا



لل ل؟ لنييه تده بهييذا الغنييى و نجو تغناه وكمال  نقول: الحميد محمود لكمال 
تميين الغنييى لكيين اللييه عييز ددا بالذي ما عنييده  ليس كل غني يكون محمو

يي حميد، وقوله: ((  )) هييو مبتييدأ،والله همو الغنمي الحميمد وجل غن
ايش؟

 ضمير فصل.:الطالب
ذل، وضمير الفصل لييه ثل ث فوائييد يييا ياسيير! نعييم لييه:الشيخ  ضمير فص

ثل ث فوائد
الحصر والفائدة الثانية :الطالب
 وش معنى الحصر؟ اشرح لي هذي:الشيخ

 الله سبحانه وتعالى.... :الطالب
ل غير، كما نقييول زيييد هييو الفاضييل يعنييي ل ..  ليس غيره، الله:الشيخ

غير، طيب هذا واحد. هذه فائدة الفائدة الثانية
 يفصل بين الخبر والصفة.:الطالب
 الفصل بين الخبر والصفة يعني التمييز بينهما، الثالث:الشيخ

 التوكيد.:الطالب
رد قييائم،:الشيخ  التوكيد، إذا قلت: زيد هو القائم فهو أوكد من قولك زييي

دذا فوائده ثل ث، (( ...  )). والله هو الغني الحميد فالفائدة إ
أأ يذهبكمثم قال: ((  سش لرط ((إن ي نشيي  يشأ )) جملة شييرطية فعييل ال

أبكم فه فت (( بالذهييا:ب )) يعنييي يممذهبكم )) جييوا:ب الشييرط (( يذ أأ ويمم
تت غريب أن تكون مكسورة وهي فعل مضارع؟بخلق لجديد  )) يأ

 مجزومة.:الطالب
َقفت الييياء؛ لنهييا معطوفيية علييى.. مجزومة بحذ ف :الشيخ تذ نح  يأتي لكن 

لبكم، وقييوله: ((  ته نزوم يييذ فت بخلممق لجديمدمج للييق أييأ َقخ َقلكم " ب  )) بييد
تله: (( نلوق أي بمخلوق بدليل قو ذق جديييد فهييذا ويأتبمخ  )) أي بمخلييو

رر أريد به اسم المفعول أي بمخلوق كقوله عليه الصييلة والسييلم: َقد مص
فل ليس علينا أمرسنا فهممو رد(   )، وكقييوله تعييالى: ((من عمل عم

للييق أيهذا خلق الله فأروسني ماذا خلممق الممذين مممن دوسنممه  )) خ
أل له الخلممقمخلوق، وقد يراد بييالخلق المصييدر كمييا فييي قييوله: (( 

أمممر تبممارك اللممه رب العممالمين  )) لكيين هنييا المييراد بييه اسييموال
ذق جديييدويأت بخلممق لجديممد المفعييول، قييال تعييالى: ((  )) أي بمخلييو

، طيب كيف يذهبنا ويأت بخلق جديييد؟ إذا أهلكنييا ميين أييين يييأتيكمغير
نن  ندرنا أ لل وش؟ طيييب الن قيي َقلييق قبييل الذهييا:ب و نيخ ..الخلق الجديييد؟ 



ذهب من أين يجي اللي بعييده؟ اللييه قييادر علييى أن يييأتي بخلييق جديييد
دضييا يمكيين أن يييذهب الموجييودين بعييد أن مستقل هذا واضح، ثم هييو أي

ددا بالنسيبة دقيا جديي نر خل َقبي لل يكون نشيء الصيغار يعت نفهم منهم، و يأتي خل
نمييا امتنعييوا عيين َقل للكبار الذين هلكوا، وهذا كما قيل فييي بنييي إسييرائيل 
دمييا جبييارين ابتلهييم اللييه عييز نن فيهييا قو دخول الرض المقدسة وقالوا إ

إسنها محرمممة عليهممم أربعيممن سممنة يممتيهون فمميوجل وقال: (( 
نسييوا فيييهالرض  )) فضاعوا مييا بييين مصيير والشييام مسيييرة شييهر جل

أربعين سنة ما اهتدوا إلى الطريق تائهين، قال بعييض العلميياء ولسيييما
نذليل ويييأتي َقنى ذلك الجيل المتغطرس اليي المعاصرين منهم: لجل أن يف
نخل البلد المقدسة؛ لنه ناشئ يي يريد أن يد جيل ناشئ في الصحراء قو

 فعنده قوة وإرادة تيؤهله إلييى دخييول تلييك الرض، ..في الصحراء يريد
تني في هييذه  َقف  هكييذا قييال بعييض..لن الجيل الول المتغطرس المعاند 

العلماء ول سيما المعاصرين منهم قالوا: إن الحكمة في أن الله تعييالى
تجد الصغار فالله أعلم، إنما َقنوا الكبار ويست ضربهم بهذا التيه لجل أن يف
الله عز وجل قادر على أن يمحو الناس ويذهبهم ويأت بخلق جديييد إمييا

دل يفنييي الخلييقخلق مستقل أو من ذرية هؤلء أو يفني من في هييذا  مث
لل ل؟يحتلييون ويييأتي آخييرون هييذا الرضمن فييي   لهييا ثلثيية .. الرض و

َقتقل، وإما ذرية القوم الذين ذهبييوا، وإمييا وجوه الن إما خلق جديد ومس
دلون محل هؤلء الذين ذهبوا، كمييا قوم آخرون يأتون من بلد أخر ى ويح

فممما غيركممم ثممم ل يكوسنممواقال تعالى: ((  أل قو فد وإن تتولوا يستب
 )). أمثالكم
)) حجازييية لتمييام شييروط عملهييا؛ لنممما )) هييذه ((ما ذلكقوله: (( 

اسمها (ذا) وخبرها (عزيز) لكيين دخييل علييى خبرهييا البيياء الزائييدة فييي
نبكم والتيان -يا عبد الله- بخلق جديييدوما ذلكالعرا:ب، ((   )) أي إذها

)) جار ومجييرور متعلييقالله عل) ى )) ((وما ذلك عل) ى الله بعزيز(( 
)) قييال المؤلييف: " شييديد "بعزيممز بعزيييز مقييدم عليييه، وقييوله: (( 

َقمر علي نز تأتي بمعنى امتنع كما  كييموالصوا:ب عزيز بمعنى ممتنع؛ لن ع
 هنا تأتي بمعنييى العييزة والقهيير...وتأتي بمعنى غلب وتأتي بمعنى قهر 

 )) أي بممتنع والمؤلف رحمه الله قال: بشييديد؛ لنبعزيزطيب هنا (( 
دزا على اللييه الشديد في حد ذاته ممتنع؛ لقوته وصلبته، إذا لم يكن عزي
لن هييذه الصييفة ميين الصييفات السييلبية الييتي فهو سهل وعليه فنقييول: إ

نف الله تعالى بها مع إثبات كمال ضدها فنقول: ((  لص وما ذلممك علمم) ىَقن



لين عليه سييبحانه وتعييالىالله بعزيز تته عليه فهو أمر ه َقل  )) لكمال سهو
وإن تتولممواأن يذهب هؤلء ويأتي بغيرهم قال الله تبار ك وتعييالى: (( 

فما غيركم ثم ل يكوسنوا أمثالكم  )).يستبدل قو
دنا ثم قال الله عز وجل مبي

: الفوائدالطالب
يا أيهمما النمماس أسنتممم الفقممراء إلمم) ى اللممه: طيب الفوائد (( الشيخ

... )) والله هو الغني الحميد
قد تقف في الوسط وسط....  أحسن. تقف في وسط آية  ...:الطالب
)) قييد تقييف فييي وسييط الييية وإذاول تزر وازرة وزر أخرى آية (( 

جاء الدرس القادم شرحت فوائد السييابقة وتكييون الييية هييذي نصييفين
 ..نقف في وسطها ثم نأتي بالفوائد

 .....  جميل هذا،:الشيخ
 ....أحسن أقول إذا خلى صفحات للفوائد وصفحات للشرح :الطالب
 ثل ث آيات أربع آيات وشرحهن وبعدين خذ مييا ...والله أنا رأيي :الشيخ

مييا يسييتفاد ميين... يستفاد من هذه اليات، ممكن؟ اكتب كييل الشييرح 
وينحل الشكال.... هذه اليات  

نييين سييبحانهول تمزر وازرة وزر أخمرى قال الله تعالى: ((  نمييا ب َقل  ((
ندد من خيير ج عين طيياعته بيأنه وتعالى ما يؤول إليه أمر هؤلء الكفار وه

َقكيير بييراءة  الييوازرين مينغييير قادر على أن يذهبهم ويأت بخلق جديييد ذ
الوازرين يعني أن شر ك هؤلء المشركين ل يؤثر على أولئك المييؤمنين

لحدين قال: ((  َقو )) آثميية وازرة  )) قال المؤلف: " نفس ((ول تزرالم
)) أفادنا المؤلف بتقييديروازرة )) ((ول تزر وازرة وزر أخرى"  (( 

لفييس وقييوله: نفييس أن وازرة صييفة لموصييو ف محييذو ف تقييديره ن
لزروازرة(( تو )) أي آثمة وهل المراد آثميية بالفعييل أو أنهييا ميين ذوات اليي

َقثم إذا لأ َقييي دل لن  نن ميين يكييون أه نلف البالغ العاقل يعني أ َقك والثم، وهو الم
دل نن الصغير مث نمل إثم غيره ويكون الفائدة من ذكر الوازرة أ فعل ل يتح
نمييل الثييم فهييل َقح تره بخل ف الكييبير الييذي يت دمييا ل لييه ول لغييي ل يتحمل إث

َقم غيييره؟ يقييول اللييه عييز وجييل: ((  لثيي  )) قييالول تزر وازرةيتحمل إ
تمل "  ) فسرها المؤلف بقوله: "تزر)كلمة ((..المؤلف: " آثمة أي ل تح

أي ل تحمييل " وهييذا تفسييير بييالمراد ل بييالمعنى المطييابق للفييظ؛ لن
لذ أن الييوزر هييو الثييمتزرالمعني المطابق للفظ فييي ((   )) أي تييأثم؛ إ

لن تفسير القرآن قييد يييراد بييه التفسييير المطييابق ولكن مر علينا كثيرا أ



للفظ، وقد يراد بيه التفسييير بيالمعنى المييراد ل المطييابق للفييظ، أي ل
َقر نفييس " صييفة لز تو دضييا بقييوله: "  تمييل وزر نفييس أخيير ى، أفادنييا أي تح
ددا ل ترو وهن تمل إثم عم ددا ل يح نن زي نره نفس أي أ لموصو ف محذو ف تقدي
دنييا يل يحمل وزره، قال الله تعييالى -مبي دل، واضح؟ ك لزر فاطمة مث تو تحمل 

سب ت رهينممةذلك في جملة تعتبر قاعدة-: ((  سس بما كسمم يل سنف  )) ((ك
دئا فليييس عليييهكل امرئ بما كسب رهين َقمن لم يكسب شي  )) أما 

ترض هيذا قيول النيبي صيلى الليه علييه دئا، ول يعيا من إثيم الخريين شيي
نن في السلم سنة سيئة فعليممه وزرهمما ووزروسلم: (  سس سمن 

درا؛ لنييه هييومن عمل بها إل) ى يوم القيامة لنه إياه يعتبر وز  ) لن س
َقميين توزر  لق الطريق له ومهد السييبل فلهييذا كييان عليييه وزرهييا و الذي ش

عمل بها إلى يوم القيامة، فالية هنا ل تنافي الحديث. 
ةة إل) ى حملهاقال: ((  رع مثقل أد ةء وإن ت سمل منممه شممي ريح  )) " ((ل 
فلهمما إلمم) ى )) بييالوزر (( مثقلممة)) نفييس (( إن تدع  دداحم  )) منييه أحيي

سمل منه شيء ليحمل بعضه ((  ريح ) بماذا؟ بالوزارمثقلة) ((...)) ل 
نضه ((إل) ى حملها(( نيحمل عنها بع تل سمل منه شمميء)))  ريح ) وجملييةل 
سمل منه (( ريح )) وهييوإن تدع) جوا:ب الشرط، الشرط قييوله: ((.).ل 

رم بحذ ف الواو والضمة قبله دليل عليييه، و(( )) هييذا هييول يحممملمجزو
ةءجوا:ب الشرط و(( تمييلشي لح َقي ننه كما أن الغييير ل  )) نائب فاعل يعني أ

تمييل أو يخفييف عيين نتنجد ليح تعييي واسيي ند َقره فإنه حييتى وإن  على الغير وز
تبعيية غيييره، نن بت دئا لم يمكن ذلك، في الدنيا ربمييا يؤخييذ النسييا الوازر شي
لل نده و دل هل تنجيي دئا ثقي رن قد حمل شي دضا إذا استغا ث بك إنسا في الدنيا أي

تلها ليحمل نده، لكن في الخرة لو دعت نفس مثقلة إلى حم  أحييدل؟ تنج
نتجا:ب إلى ذلك ((  وإن تدع مثقلة إلمم) ى حملهمما لمنه شيئا فإنها ل 

سمل من شيء لمشيء ))، وقوله: (( يح نع َقت  )) نكرة في سياق النفي ف
دضا نكييرة فييي سييياق النفيييمثقلةالقليل والكثير، وقوله: ((   )) هي أي

ددا ميين النيياس لي مثقلة مهما كانت هذه المثقلة فإنها إذا دعت أح نعم أ فت
َقمل منه شيء. تمل عنها من أثقالها ل يح أن يح

دو )) ولممو كممان (("  )) ولو كممان ذا قربمم) ىثم قال: ((  نع  ذا(( المييد
المييدعو " أل )) ولممو كممان ((قرابة كال:ب والبن " قوله: "  ))قرب) ى 

نن المييدعو إذا يمكن أن نقول: ولو كان الداعي؟ يمكن لكن متلزمان؛ ل
ديهما أنسب ميين حيييث دبا له لكن أ دبا من الداعي كان الداعي قري كان قري

وإن تدع مثقلة إل) ى حملها ل يحمل من شمميء ولمموالسياق (( 



 ))؟كان ذا قرب) ى
 المدعو.:الطل:ب
وإن تدع مثقلة إلمم) ى هو الداعي، ((  .. إن تدع مثقلةهو لكن :الشيخ

 )) نقييول: المييدعوحملها ل يحمل منه شيء ولو كان ذا قربمم) ى
أقر:ب؛ لنه لو كان المراد الداعي لكان -والله أعلم- النسب أن نقييول:

ةة(( :لنه قالولو كانت ذا قربى   )) ومعلييوم أن ضييمير إن تدع مثقلمم
دزا يكون ننث ولو كان مجا َقؤ دزا يكون؟ أجيبوا! ضمير الم ننث ولو مجا َقؤ الم

دثاالطالب لن : مؤ
لل ل؟ قال ابن مالك:الشيخ دثا، و لن : يكون مؤ

تحر تهم ذات  نمف تصل أو  نت َقمر *** م َقل مض وإنما تلزم فع
دذا (( وإن تدع مثقلة إلمم) ى حملهمما ل يحمممل منممه شمميءواضح؟ إ

َقصح ولو كانت الداعية، لكن لمييا قييال: (( ولو كاسن ت ذا قرب) ى ولو)) 
نن الفاعييل غييير الييداعي كان ذا قرب) ى تلييم أ نع  وقييوله: ((... )) مييذكر 

واعلموا أسنممما غنمتممم مممن )) أي قرابة ومنه قوله تعالى: (( قرب) ى
 )) أي القرابيية،شيء فأن لله خمسه وللرسول ولمذي القربم) ى

فرا إل المممودة فمميوقييوله تعييالى: ((  قممل ل أسممألكم عليممه ألجمم
 )) فالقربى هنا بمعنى القرابة، لو أن ال:ب اسييتنجد بييابنه يييومالقرب) ى

نيجيب بل ((  تمل عنه من أوزاره أجا:ب؟ ل ما  يفر المممرءالقيامة أن يح
 لكل امرئ)) ليش؟ ((من أخيه * وأمه وأبيه * وصاحبته وبنيه 

.. )) قييال ولو كان ذا قرب) ى ))، طيب (( منهم يومئذ شأن يغنيه
لكم من اللييه " " المؤلف رحمه الله تعالى: نح وعدم الحمل في الشقين 

ول تزرقوله: " عدم الحمل فييي الشييقين " أييين الشييقان؟ قييوله: (( 
وإن تدع مثقلة إلمم) ى حملهمما )) أي ل تحمل (( وازرة وزر أخرى

ددا أنل يحمل منه شمميء  ))، وإذا كييان ميين اللييه فييإنه ل يمكيين أحيي
دئا ولو  ذد شي تمل عن أح ني.رضييح نمييك عليي ددا قال لشخص: آثا لن أح  فلو أ

لمل هو الله فالحكم من الله َقح ني نن الذي ل  يمكن يكون هكذا؟ ما يصح؛ ل
تمل عنه ووافق على نجييدته لييه َقد بأحد أن يح َقج عز وجل، لو أن أحد استن

لل ل؟ ذلك و
 ليس له ذلك.:الطل:ب
رم من اللييه عييز وجييل، هييذا:الشيخ  فييي قييوله: " الفعييل ل؛ لن هذا حك

َقزه ذد أن يتجيياو وعدم الحمل في الشقين حكم من الله " أي فليييس لحيي
وقال الممذين كفممروا للممذينيعني الحكم، ولهذا قال الله تعالى: (( 



 وما(( )) قال الله تعالى: آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم
 ))، يعنيييهم بحاملين من خطاياهم من شيء وإسنهم لكاذبون
 وإسنهم((يقولون ذلك ولكيين هييم ليسييوا بصييادقين فييي هييذا التحمييل 

فل مع أثقالهم )) ثم قال: (( لكاذبون  ))وليحملن أثقالهم وأثقا
َقلهم ل بالتزامهم ولكن لنهم هم السييوة والقييدوة فكييانوا يحملييون أثقييا

وأثقال من أضلوهم. 
 ))إسنما تنذر الممذين يخشممون ربهممم بممالغيبقال اللييه تعييالى: (( 

نقييه ((ال)) هييذه إسنما تنذر(( ) والحصيير ييياإسنما)جمليية فيهييا حصيير طري
حجا ج ما هو؟

 حصر الشيء في الشيء.:الطالب
 ما معنى حصر الشيء في الشيء؟:الشيخ

)) أداة حصر.إسنما ((:الطالب
 ما معنى الحصر؟.. :الشيخ

 هو يعني أن يحصر:الطالب
 ..: الشيء في الشيء. مييا معنييى حصيير الشيييء فييي الشيييء؟الشيخ

وكررت المر
 الشيء.. إثبات الحكم في :الطالب
 إثبات الحكم في المذكور -وإن شئت فقل في المحصييور فيييه-:الشيخ

 ))بممالغيب  إسنما تنممذر الممذين يخشممون ربهممم((ونفيه عما سواه، 
)) ميين النييذار وهييوتنذركأن يقال: ما تنذر إل الذين يخشون ربهم، و((

العلم المقرون بالتخويف، هذا النذار العلم المقرون بالتخويف، وإن
 يظهيير ميين هيئييةيقييال ...شئت فقل: العلم المراد به التخويف، لنييه 

تذر الجيش يقول: واصباحاه! بس لن نم دل أنه للتخويف، ف الكلم والسياق مث
َقراد بييه دذا النذار معناه العلم الميي فيعر ف الناس أن هذا إنذار للجيش، إ

إسنما تنممذرالتخويف فالنبي عليييه الصييلة والسييلم يقييول اللييه لييه: (( 
 ))يخشممون ربهممم )) وقييوله: (( الممذين يخشممون ربهممم بممالغيب

ه قيال الليه تعليم ب الخشية هي الخو ف النيابع عين تعظييم المخيو ف وال
سه مممن عبمماده العلممماءتعييالى: ((   )) وقولنييا: إنييهإسنما يخشمم) ى اللمم

دفا ولييو كييان هييو الخو ف النابع عن تعظيم المخو ف ليشمل من كان خائ
ييا يعني معناه القوي قد يخا ف منه آخرون فتكون هييذه خشييية، فييإن قو
َقظييم ميين خا ف الضعيف من قوي فهو خو ف ولهذا نقول: إن الخشية أع

 ))،إسنما يخش) ى الله من عباده العلممماءالخو ف قال الله تعالى: (( 



دعييا ميينالذين يخشون ربهممم: (( ..وقييول  دفييا ناب  )) أي يخييافونه خو
سشونتعظيمهم له مع علمهييم بييأنه مسييتحق للتعظيييم، وقييوله: ((  يخ

تضييد الشيياهد والمعلييوم، أي: " يخييافونه ومييا ))ربهم بالغيب  الغيييب 
رل ميين َقأوه " فأفادنييا المؤلييف بييالغيب أفادنييا أن قييوله (بييالغيب) حييا ر
دبا عنهم لم يييروه، انتبهييوا! تنهم غائ المفعول به أي يخشون ربهم حال كو
هذا أحد الوجهين في الييية، الييوجه الثيياني يخشييون ربهييم حييال كييونهم

دل ميينغيب حال كونهم غائبين عن  ...غائبين  فيكون الجار والمجرور حا
ننه إذا غييا:ب تهر خشية الله أمام الناس لك نيظ َقمن  تمن الناس  الفاعل؛ لن 
َقدح هييذا علييى خشيييته؟ ل؛ لنييه مرائييي نيم َقش الله هل  لخ عن الناس لم ي
َقدح فإن قليت: هييل يمكين نيم نبه بالغيب هذا هو الذي  لكن الذي يخشى ر
َقمل الية على المعنيين ويكون هؤلء الذين مييدحهم اللييه يخشييون نتح أن 

َقغيبة على الناس؟ فييالجوا:ب: نعييم...الله لنهم   يخشون الله في حال ال
ذح لمعنيييين ل يتنافيييان فهييؤلء ذر صال لبر بتعبي نيع تمن بلغة القرآن أن  وهذا 
القوم يخشون الله تعالى وهم لم يروه ولكنهم يخشييونه كييأنهم يرونييه؛
لنهييم يخشييونه فييي الغيييب والشييهادة، وقييد قييال النييبي عليييه الصييلة

الحسان أن تعبد الله كأسنك تراه فإن لم تكن تممراهوالسلم: ( 
إسنممما تنممذر الممذين يخشممون ربهممم )، وقييوله: (( فممإسنه يممراك

رر لجميييع النيياس (( بالغيب تذ نمن مسنا أرسمملناك بممالحق )) ل ينافي أنه  إ
فرا فرا وسنذي  )) وما أشبه ذلييك ميين الييياتإن أسن ت إل سنذير ))  (( بشي

نن المراد بالنذار هنا النذار النييافع أي تره لماذا؟ ل الدالة على عموم إنذا
َقمين ل يخشيى اللييه لون ربهييم بيالغيب أميا  َقشي نر ك للذين يخ لثر إنذا َقؤ إنما ي
تفع بالنييذار ولهييذا قييال المؤلييف رحمييه اللييه تذر ل ينت نأن بالغيب فإنه وإن 

درا إلى ذلك: " لنهم المنتفعون بالنذار لون " مشي َقشيي لنهم أي الييذين يخ
دذا الحصيير هنييا لص النذار بهييم، إ َقخ ربهم بالغيب المنتفعون بالنذار فلهذا 
-حصر النذار في الذين يخشون ربهم بالغيب- المراد به حصيير النتفيياع

َقمن ل يخشى الله فإن هييذا ل ..به أو حصر نفعه إنما يكون لمـن  .. أما 
سءتهم((  إن الذين حق ت عليهم كلمة ربك ل يؤمنون * ولو لجمما

...  )) كل آية حت) ى يروا العذاب الليم
 )) مييا معنييى هييذا،وما ذلك علمم) ى اللممه بعزيممزقال الله تعييالى: (( 

نر ف! (( َقص ..)) المشار إليه  وما ذلك نم
.... :الطالب
 صح أي أنه سهل كامييل السييهولة قييوله:..أحسنت، أي ممتنع،  :الشيخ



يا فهد؟  )) من أي الصفاتوما ذلك عل) ى الله بعزيز(( 
 ..الصفات السلبية :الطالب


